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 І. Данни за дисертацията и автореферата.  

Дисертацията е в обем от 191 (252 стандартни) страници като включва увод, 3 

глави с общо 20 параграфа,  и заключение. В библиографията са посочени 172 изворови 

и коментарни източника, от които 108 са на кирилица, 44 на латиница и 20 източника 

електронен ресурс. В технически план изложението е организирано прецизно, като в 

увода са фрмулирани целите и задачите на изследването, посочен е методологичния 

ресурс, очертана е актуалността и са изяснени тезата и основните понятия, а в 

следващите три глави е отделено достатъчно място на историческите предпоставки, но 

основното внимание е съсредоточено върху съвременните аспекти на изследвания 

проблем в дисертацията.  

Авторефератът е съдържа 26 стр., следва стриктно изложението в дисертацията 

и представя коректно основните моменти в нейното съдържание. В заключението на 

автореферата са обобщени резултатите на изследването, концептуализирани са 

възможните актулизации към съвременните условия и са изведени аргументирано 

приносите на дисертацията като се следват достиженията на всеки етап на 

изследването. Посочени са и публикации на дисертанта в научни издания, апробиращи 

основните теоретични тези на дисертацията. 

II. Съдържание и основни моменти в дисертацията. 

1. В началото на настоящата рецензия ще отбележа две общи характеристики на 

дисертационния труд. Първата носи може би най-важното достойнство на 

изследването, изразяващо се в това, че то се осъществява през призмата на 

изключително успешното съчетаване на философския, историко-философския и 

философско-историческия, социологико-политологичния и собствено историческия 



анализ.  Този подход дава възможност на дисертанта не само да очертае най-важните 

етапи и аспекти в развитието на утопичното мислене, но, особено в третата глава, да 

достигне до формулирането на редица философско-теоретични тези за същността, 

практическите прояви и перспективите на съвременните ( от края на XX  и първите 

десетилетия на XXI в.) технологични утопии.  

Втората се отнася до характера и езика на изложението. То се отличава с 

прецизност и четивност, в редица случаи и ходожественост, зад които се крие богата 

езикова и писмовна култура, както и способност да се формулират и изразяват 

позициите на автора, които, въпреки че по правило се експлицират,  не се налагат, а по-

скоро създават предпоставки за самостоятелни синтези. 

2. Дисертацията представя богата панорама на „ставането” и развитието на 

утопичното мислене от античността до наши дни. Особено важно е, че С. Танчев 

осъществява изследването си на основата на ясно изразен „авторов” прочит на 

респектиращ обем теоретични източници, както и на аналитични произведения, 

позициите на които умело вплита (като доаргументиращи или като обект на критика) в 

осъществявания от него анализ. Именно този подход му дава възможност да достигне 

до редица оригинални тези, формулирани в процеса на разгръщането на изследването – 

такива като идеята за съществуването на екзистенциална и художествена утопия, за 

„етапността“ в развитието на утопичното мислене и, разбира се, идеята за 

технологичните утопии като негов съвременен и последен стадий, водещ към 

„крайното тържество“ на утопичното визионерство въобще. 

В тази връзка специално трябва да се посочи, че целият исторически „екскурс” 

не е самоцелен, а е центриран около основата тема на дисертацията, в която С. Танчев 

вижда един от приносните моменти на своята работа, а именно - методологичното 

преосмисляне на утопичните концепции през пизмата на „диалектичната импулсна 

връзка“ утопично-антиутопично-утопично. Диалектиката на тази връзка е 

познавателният ключ, даващ възожност на дисертанта да „отключи“ вратата към 

разкриването, както на хода на развитието на различните утопични учения от 

античността до най-съвременните им прояви, така и, което е особено важно, на 

„източника“ и движещата сила на това развитие – неизбежното приминаване на 

утопиите в антиутпии (дисутопии), пораждащо като отговор изграждането на нови 

утопии и т.н.. Бих казал, че това е идея, която надскача рамките на предмета на 

дисертацията и би „работила“ като по-общ обяснителен механизъм във философското и 

социално-политическото познание.    



3. Друга важна черта на рецензирания труд е подчертаната дискусионност на 

изложението. Авторът не се задоволява с простото възпроизвеждане на тезите и 

аргументите на множеството автори, възгледите на които се разглеждат в дисертацията, 

а излага и аргументирано защитава и собствената си позиция по повдигнатите въпроси. 

Последното е особено силно изразено в оценката на творчеството на Х. Уелс, 

представено като „амбивалентна“ първооснова както на технологичните утопии, така и 

на техните диалектически отрицания – технологичните дисутопии, и главно – в 

позицията, която Танчев заема по отношение на тезите на различните направления на 

трансхуманизма и особено в отношението му към т.нар. „тясна специализация“ в 

научното познание и техниката. Основавайки се на  възгледите по този въпрос на 

авторитети като Тулмин и Фукуяма той подлага на аргументирана критика позицията, 

защитаваща „тясната специализация“ и показва, че тя е не само теоритично 

несъстоятелна, но е и практически вредна и опасна, защото води към осъществяването 

на научни проекти, техническото „превъплъщение“ на които, поради „ограничеността“ 

на хоризонта им, предизвиква неминуемо, вместо положителни – отрицателни, а често 

и гибелни за човека и обществото резултати.  

4. Тук е мястото да се посочи още една особено значима характеристика на 

осъщественото от С. Танчев изследване – неговата актуалност. Тя се проявява най-

малко в два аспекта. Първи, свързан не само с това, че в дисертацията се представят 

възгледите на редица значими за развитието на съвременната философско-

социологическа технолого-футуристича мисъл автори, както познати, така и непознати 

или малко познати в българското интелектуално пространство, но и с факта, че в 

нашата философско-политическа литература за пръв път се осъществява цялостно 

изследване на като че ли „познатия” проблем за същността и историята на утопичното 

мислене. Вторият, който е не по-малко важен, се изразява в стремежа на дисертанта да 

не остава на нивото на абстрактния философско-теоретичен анализ, а да търси и намира 

значими конкретни практически проекции на дискутираните концепции и 

формулираните тези в изследването. По този начин до голяма степен се реализира 

успешно заявената още в увода от Танчев цел: „да се реабилитира понятието за утопия, 

за да се покаже сериозността на съвременните утопии, тяхните истинни моменти, а 

също така, да се откроят проблемите им, но не толкова във външните ефекти, които 

причиняват, а по-скоро в онтологичната им противоречивост“.  



5. Специално трябва да се изтъкване  дълбокото познаване от Симеон Танчев на 

обекта на дисертацията – утопията като явление, нейните манифестации в различните 

периоди от историята и главно на технологичната утопия в съвременни свят. 

Тук, без да влизам в подробности, ще посоча следните по-важни моменти.  

На основата на вече спомената иновативна идея за диалектичната връзка 

„утопия-антиутопия-утопия“ като даваща „импулс“ на развитието на утопичното 

мислене се формулират, обосновават и „верифицират“ две оргинални авторови тези: а) 

тезата за „дълготрайността“ не само на утопиите, но и на тяхната диалектична 

противополжност – антиутопиите (представени в античността, според дисертанта, от 

старата гръцка „комедия“, по късно от последвалата я сатира за да достигнат своето 

проявление в съвременните „футурологични“ дисутопии); и б) тезата за 

съществуването на две категории утопии: екзистенциална и художествена утопия.  

В по-голямата част на дисертацията авторът съсредоточава своя анализ върху 

разгръщането именно на тази втора основна теза, което, в методологичен план води 

към изграждане на подход, даващ възможност за преодоляване на „хаоса“, 

съществуващ в изследванията на утопиите (utopian studies), а в концептуален, на 

основата на това „дисциплиниране“ – към създаването на теоретичен модел, осмислящ 

същността, аспектите и практическите проекции на утопиите, и конкретно – на 

технологичните утопии на съвременния етап от развитието на утопичното мислене и 

обществото. 

При изграждането на този модел С. Танчев привлича множество „теоретични“ и 

„емпирични“ градивни източници, като отделя мястото на „фундиращ“ елемент на 

Хайдегеровото понятие „Ge-stell“. Задълбоченото и подчертано авторово 

интерпретиране на това понятие дава възможност на дисертанта не само да разкрие 

архитектониката на технологичните утопии, но и да намери пътя към основната цел на 

изследването – очертаване на тяхната онтологична проективност, изразяваща се в 

симбиозата между техническо и утопично, детерминираща  взаимопроникването на 

фундаментални философски и философско-социологически теоретични конструкти, 

техносферата и социално-политическата практика и изграждаща и определяща 

настоящето и перспективите на съвременната човешка цивилизация. 

В плана на тези резултати на дисертацията трябва да се посочи, че: а) те са 

постигнати чрез анализа и осмислянето не само на най-съвременните технологични 

утопии и дисутопии, но и на последни постижения на естествените науки и на други 

направления на научното познание, както и на „въплътяването“ на тези постижения в 



съвременната социална и технологична действителост; и б) в тях, поради това, се 

проявява и едно от най-важните достойнства на изследването, осъществено от С. 

Танчев – неговата практическа насоченост и резултативност, които се „експлицират“ 

главно в последната част, в която се „верифицира“ формулираната и защитена 

теоретична концепция чрез разкриване на същността и проявите на  „кризите“ в 

„науките“ и „обществото“ и очертаване на възможните перспективи за „развитието на 

обществото, науките и техносферата“. 

Във тази връзка, а и във връзка с посоченото малко по-горе, е необходимо да се 

изтъкне един важен концептуално-методологичен проблем съществуващ в 

дисертацията – проблемът за онтологичната амбивалентност на авторовото схващане 

на същността на утопиите, на технологичното познание, а и на научното познание като 

цяло. Според мен, вероятно воден от стремежа да обоснове и разкрие „симбиозата“ 

между утопично и технологично, авторът на редица места в дисертацията (главно във 

втора и трета глава) е склонен да „онтологизира“ утопиите, т.е. да променя техния 

онтологичен статус, изразяващ се в това, че те са мисловни (познавателни или 

художествени) конструкти като ги отъждествява с техните технологични и технически 

практически реализации (например отъждествяването на технологичните революции и 

технологичните парадигми; разглеждането на ООН или ЕС като утопии; и др.). Бих 

препоръчал С. Танчев при евентуално публикуване на дисертационния труд, каквото 

той безусловно заслужава, да прецизира своето разбиране в разглеждания план, което 

би издигнало концептуалната значимост на формулираните и защитените в него тези и 

идеи. 

ІІІ. Заключение.  

 На основата на казаното до тук за безспорните достойнства на дисертационния труд 

и постигнатите теоретични и практически резултати в него, както и факта, че той обогатява 

българската философска, социологическа, а и политологична мисъл с анализи на едни 

сравнително слабо обхванати, но същевременно изключително актуални и значими 

проблемни области, предлагам на уважаемото научно жури за провеждане на защитата на 

дисертацията на тема  „Съвременни технологични утопии и дисутопии (специфики, 

социални функции и философски основания)” да присъди единодушно на нейния автор 

Симеон Асенов Танчев научно-образователната степен „доктор”. 
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